Fællesmøde - Menighedsrådene i Thorning-Grathe-Vium Pastorat, 12.09.2017

Dagsorden for fælles menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. september
2017 kl. 18.30.
Bilag: Udkast af vedtægter for præstegårdsudvalg til beslutning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Hvad er status på byggeriet af menighedshuset i Thorning?
Hvordan er økonomien i byggeriet?
Tanker om børne- og ungdomsarbejdet i fremtiden.
Indkøb af trykkemaskine, som kan printe plakater i 60x90?
Fordelingsnøgler vedr. fællesudgifter. Hvilken fordelingsnøgle gælder hvor?
Hvornår og om hvad kan udvalgsmedlemmer indgå aftaler på vegne af deres
respektive menighedsråd?
8. Fællesarrangementer - hvad er definitionen på disse og omfatter det også økonomi.
9. Til beslutning fra Præstegårdsudvalget:
a. Skal præstegårdsudvalget være repræsenteret i byggeudvalget vedr. nyt
sognehus?
b. Godkendelse af vedtægter for præstegårdsudvalg.
c. Ansøgning af midler til dræn omkring præstegården (ændret på mødet).
d. Pasning af kirkeskoven af Thorning Kirkes gravere.
e. Naturpleje af arealet bag kirkegården.
10. Eventuelt.

Referat: (Inger Michelsen, Grathe)
Mødedeltagere:
Sognepræsterne Jørgen Løvstad og Mikael Kongensholm.
Fra Thorning: Annie Kruse Pedersen, Jørgen Andersen, Eivind Lihn og Ellen Andersen.
Fra Grathe: Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Kjær Sørensen, Dorte C. H. Kristiansen og Inger Michelsen.
Fra Vium: Diana Jensen, Carina Hansen og Tove Sjørslev.
Ad 1:

Dagsorden godkendt efter ændring af punkt 9c til:
Forslag om at Jysk Teknologisk Institut foretager en undersøgelse af
præsteboligen i forb. med opstået fugtighed i kælderen m.m. forud for
udbedring af skaden.

Ad 2:

Status på byggeriet af menighedshus i Thorning:
Eivind Lihn redegjorde for projektet indtil dato. Efter 1. udbudsrunde står det
klart, at de bevilgede 5,5 mill. ikke rækker. Thorning Menighedsråd har derfor
søgt om en tillægsbevilling på ca. 825.000, men den er afslået af provstiet.
Man forbereder i stedet en ny licitation, hvor man vil indhente tilbud fra
entreprenører, der dækker flere faggrupper for om muligt at få enderne til at
nå sammen. Tegninger over Sognehus/Herberg var sendt pr. mail til
deltagerne umiddelbart før mødet.

Ad 3:

Hvordan er økonomien i byggeriet?:
Eivind Lihn redegjorde for byggeriets budget - kopi var sendt ud i forvejen
sammen med tegningerne, se pkt. 2.
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Ad 4:

Tanker om børne- og ungdomsarbejdet i fremtiden?
Jørgen Løvstad forelagde tanker om rekruttering og videreuddannelse/kurser
for interesserede unge, så de dels fastholdes i det kirkelige liv efter
konfirmantionen, dels bliver klædt på til at indtræde i kirkens børne- og
ungdomsarbejde (KUL-uddannelse). Lige nu er der til børn og unge tilbud om
babysalmesang, mini-konfirmandundervisning og korsang, men der mangler
tilbud til aldersgruppen efter konfirmationsalderen. Det ville være godt, om der
på sigt, måske i løbet af 3-4 år, kunne findes midler til ansættelse af en sognemedhjælper, evt. i en halvtidsstilling.
Der er p.t. tilmeldt 17 minikonfirmander ud af 34 mulige.
Fællesmødet støtter idéen om KUL-uddannelse for unge.
Jørgen Andersen: Kirkekoret mangler korister; der er p.t. kun tilmeldt 8 børn,
og vi skal helst op på 12. Måske kan der komme flere tilmeldinger.
Beslutning: Der er fuld enighed om at se tiden an og at lade koret fortsætte,
foreløbig for et år.

Ad 5:

Forslag om indkøb af trykkemaskine til store formater
Anslået pris kr. 5.000-9.000. Beslutning: Et udvalg best. af Jørgen Løvstad,
Sten Langdahl og Jonna Schmidt Jensen undersøger markedet og tager sig af
en evt. anskaffelse.

Ad 6:

Fordelingsnøgler vedr. fællesudgifter. Hvilken fordelingsnøgle gælder hvor?
Sten Langdahl: Der er fremsat forslag fra Vium om at anvende en fordelingsnøgle udregnet efter antal inddbyggere/folkekirkemedlemmer i sognene (Th
67 - Gr 11 - Vi 22) til brug ved fællesarrangementer, udgifter i forb. med
konfirmand/mini-konfirmandundervisning, indkøb af bøger til uddeling (indkøbt
af præsten).
Den eksisterende fordelingsnøgle (Th 44,5 - Gr 22 - Vi 33,5), udregnet efter
antal gudstj./kirkelige handlinger i sognene anvendes ved aflønning af
organist og kirkekor (fælles ansatte ved kirkerne) og de fælles udgifter, der
direkte hænger sammen med tjenesterne.
Beslutning (efter time out): Forslaget godkendtes = vi har nu to fordelingsnøgler.

Ad 7:

Hvornår og om hvad kan udvalgsmedlemmer indgå aftaler på vegne af deres
respektive menighedsråd?
Beslutning: Det er op til de respektive råd at fastsætte procedure for deres
udvalgsmedlemmer. Der er fuld forståelse for, at man som udvalgsmedlem
nogle gange må høre sit bagland, før man træffer beslutninger på rådets
vegne.

Ad 8:

Fællesarrangementer - hvad er definitionen på disse, og omfatter det også
økonomi?
Efter gennemgang af den af Ellen Andersen fremsendte liste over årets
forskellige arrangementer, er der enighed om, at et fællesarrangement er et
arrangement, hvor flere sogne står som arrangører = fordelingsnøgle for
fællesarrangementer anvendes, med mindre andet er aftalt. I fællesudgifterne
medtages også annoncering for arrangementet + evt. lejeudgifter til fx
forsamlingshus, hvis selve arrangementet foregår der. Hvis der er kaffe eller
bespisning efter et fællesarrangement, er det sognet, hvori arrangementet
foregår, der alene bærer udgiften dertil, med mindre andet er aftalt.
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Beslutning: Fællesarrangementer kan til enhver til foreslåes og afvikles efter
aftale, men som hovedregel står de enkelte sogne selv for arrangementerne.
Ad 9:

Ad 10:

Til beslutning fra Præstegårdsudvalget:
9a
Skal præstegårdsudvalget være repræsenteret i byggeudvalget
vedr. nyt sognehus?
Beslutning (efter time out): Ja, præstegårdsudvalget skal
fremover være repræsenteret i byggeudvalget = Repræsentanter
fra Grathe og Vium indtræder i byggeudvalget.
9b

Godkendelse af vedtægter for præstegårdsudvalg.
Beslutning: Godkendelse udsat på grund af uklarhed, især vedr.
§ 5. Tilrettet forslag afventes.

9c

Forslag om at lade Jysk Teknologisk Institut foretage en
undersøgelse af præsteboligen i forb. med opstået fugtighed i
kælderen m.m. forud for udbedring af skaden.
Beslutning: Alle støtter forslaget. Udgiften til JTI deles ligeligt
mellem sognene med 1/3 til hver.

9d

Pasning af kirkeskoven af Thorning Kirkes gravere.
Beslutning: Det er Thorning MR's afgørelse, men alle støtter
forslaget.

9e

Naturpleje af arealet bag kirkegården
Beslutning: Det er Thorning MR's afgørelse, men alle støtter
forslaget.

Eventuelt:
Sten Langdahl: Forslag til dato for nyt fællesmøde imødeses snarest fra Vium
(Vium indkalder til næste fællesmøde).
Jørgen Løvstad: Fælles studietur for menighedsrødderne fastsat til den 6. juni
2018.
Ellen Andersen: Følgen af beslutning vedr. pkt. 8 må være, at det fælles
aktivitetsudvalg stilles i bero.
Mikael Kongensholm udtrykte glæde over at være flyttet til Hinge, selvom det
jo er en midlertidig bolig.

Mødet hævet kl. 21.30. Tak til Vium for husly!

Underskrifter:
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